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1. SBO/KBO – SKRĘCANE PRZEWODY MIEDZIANE 
 

 

 

 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Przewody te są produkowane z drutu o średnicy większej od 0,10mm. 

Znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie wytrzymałość mechaniczna jest cechą bardziej pożądaną niż 
elastyczność. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,15 – 0,85mm bez pokrycia lub cynowany 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi 
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2. SDYO/KDYO – WYSOCE ELASTYCZNE SKRĘCANE PRZEWODY MIEDZIANE 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Przewody te są produkowane z drutu Cu-ETP1 o średnicy od 0,05; 0,07mm 
do 0,1mm zgodnie z wymaganym przekrojem poprzecznym. Dla zachowania 
wysokiej elastyczności plecionek stosowane są konstrukcje przewodów 1+6 
(dla przekroju 1mm2-300mm2) oraz 5+11 lub 1+6+12 (dla przekrojów 
>301mm2), które są skręcane na specjalnych maszynach do wymaganego 
przekroju poprzecznego i/lub obciążalności prądowej. 

Dzięki zastosowaniu cieńszego drutu oraz konstrukcji przewodów 
pozwalającej na uzyskanie mniejszych wymiarów plecionek przy tym samym 
przekroju poprzecznym, znajdą one zastosowanie w aplikacjach z 
ograniczoną ilością miejsca i wymagających elastyczności przy ruchach 
elementów łączonych. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 bez pokrycia lub cynowany 
 Ø 0,05 mm dla 1 mm² 
 Ø 0,07 mm dla 1,5 mm² - 16 mm² 
 Ø 0,10 mm dla 25 mm² - 1000 mm² 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi 
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3. STYO/KTYO – WYSOCE ELASTYCZNE PLECIONE PRZEWODY MIEDZIANE 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Plecionki te są produkowane z wyżarzanego drutu Cu-ETP1 zgodnie z 
DIN-EN13602. Druty te są plecione w wiązki po wyliczeniu 
potrzebnego przekroju. W przeciwieństwie do elastycznych taśm 
plecionych, wiązki przewodów są splatane za pomocą maszyn, które 
mają 8/12 nośników, dzięki czemu mają okrągły kształt. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,05 – 0,16 mm bez pokrycia lub cynowany 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi. 
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4. STO/KTO – OPLOTY DO EKRANOWANIA 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Nasze oploty ekranujące do osłaniania i ekranowania 
przewodów chronią je przed zakłóceniami i zapewniają 
bezpieczny transfer danych. Szeroki wybór wymiarów naszego 
produktu zapewnia odpowiedni dobór dla pełnej gamy 
średnic przewodów . Na Państwa życzenie możemy również 
wykonać oplot na specjalny wymiar. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,1 – 0,3 mm bez pokrycia lub cynowany 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi. 
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5. SFYO/KFYO – SKRĘCANE PRZEWODY MIEDZIANE Z EKRANEM 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te kable to kombinacja skręcanego przewodu wewnątrz i 
oplotu ekranującego na zewnątrz dla zapewnienia większej 
wytrzymałości i stabilności mechanicznej. Zewnętrzny oplot 
chroni wewnętrzny przewód przed ewentualnymi 
uszkodzeniami i rozwarstwieniami spowodowanymi 
wielokrotnymi ruchami. Dodatkowo, zewnętrzny oplot 
powiększa przekrój poprzeczny całościowy w odniesieniu do 
przekroju nominalnego. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,05 – 0,07 – 0,1mm mm bez pokrycia. 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi. 
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6. SO/KO – ELASTYCZNE TAŚMY PLECIONE 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Podstawową różnicą w porównaniu do taśm wysokoelastycznych 
jest zastosowanie grubszego, mocniejszego drutu (0,16 lub 
0,20mm). 

Taśmy te znajdują zastosowanie w aplikacjach, gdzie nie jest 
wymagana wysoka elastyczność, np. taśmy uziemiające 
baterii/akumulatorów. Nasze gotowe taśmy uziemiające są 
wykonywane właśnie tych taśm plecionych. Większe przekroje są 
dostępne za zapytanie. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,16 – 0,20mm mm bez pokrycia lub cynowany. 

Bez izolacji lub z izolacją PVC. 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi. 
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7. SFO/KFO – WYSOCE ELASTYCZNE TAŚMY PLECIONE 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te taśmy produkowane są z wyżarzonego drutu bez pokrycia 
lub cynowanego (od 0,05mm do 0,1mm) zgodnie z normą DIN 
EN 13602 jako oploty walcowane na płasko. 

Taśmy te stosuje się głównie jako wysoko elastyczne 
komponenty do uziemień, instalacji odgromowych oraz do 
produkcji łączników prądowych o wysokiej elastyczności. 
Istnieje możliwość wykonania innych  przekroi na zapytanie. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,05 – 0,07 – 0,1mm bez pokrycia lub cynowany. 

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi. 
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8. ST/KT - TAŚMY UZIEMIAJĄCE Z PRASOWANYMI POWIERZCHNIAMI 
STYKOWYMI 

  

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, które są 
plecione z wyżarzanego drutu Cu-ETP1. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP1. Zarówno 
plecionka jak i elementy stykowe mają dokładnie tą samą 
kompozycję chemiczną oraz przewodność. Nie stosuje się żadnych 
dodatków w procesie prasowania powierzchni stykowych. Taśmy 
znajdują zastosowanie wszędzie gdzie potrzeba elementów 
uziemiających lub do transferu prądu. 
 
Dane techniczne: 
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,07 – 0,20mm mm bez pokrycia lub cynowany. 
Bez izolacji lub z izolacją (termokurczliwa, PVC, izolacja silikonowa itp.) 
Powierzchnie stykowe: Prasowane z bezszwowej rury Cu-ETP1, bez pokrycia, cynowane lub 
posrebrzane. 
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9. STL/KTL – TAŚMY UZIEMIAJĄCE Z LUTOWANYMI POWIERZCHNIAMI 
  

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, które są 
plecione z wyżarzanego drutu Cu-ETP1. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się poprzez sprasowanie końcówek po zanurzeniu ich w 
bezołowiowym stopie lutowniczym. Taśmy znajdują zastosowanie 
wszędzie gdzie potrzeba elementów uziemiających lub do transferu prądu. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,07 – 0,20mm mm bez 
pokrycia lub cynowany. 
Bez izolacji lub z izolacją (termokurczliwa, PVC, izolacja silikonowa 
itp.) 
Powierzchnie stykowe: Prasowane, po zanurzeniu w bezołowiowym stopie lutowniczym. 
*specyfikacja, konstrukcje i wymiary podane w tabeli mogą ulec zmianie wg potrzeb klienta 
*wartości prądów podane są w przybliżeniu 
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10. IST/IKT – BOCZNIKI IZOLOWANE Z PRASOWANYMI POWIERZCHNIAMI 
STYKOWYMI 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, które są plecione z wyżarzanego drutu Cu-
ETP1. Natomiast powierzchnie stykowe wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP1. 
Zarówno plecionka jak i obszary stykowe mają dokładnie tą samą kompozycję chemiczną oraz 
przewodność. Nie stosuje się żadnych dodatków w procesie prasowania powierzchni stykowych. 
Boczniki te są świetną alternatywą dla przewodów, bez cięcia, bez zagniatania, elastyczne, wstępnie 
dziurkowane obszary stykowe, gotowe do użycia, szybkie i łatwe w montażu. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,20mm mm bez pokrycia lub cynowany. 
Izolacja winylowa. 
Powierzchnie stykowe: Prasowane z bezszwowej rury Cu-ETP1, cynowane. 
Max. temperatura pracy 105°C 
Samogasnące UL 94 VO   
Izolacja: 20 kV/mm 
Max. napięcie: 1000 V AC – 1500 V AC 
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11. IST/IKT – BOCZNIKI IZOLOWANE Z PRASOWANYMI POWIERZCHNIAMI 
STYKOWYMI 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, które są plecione z wyżarzanego drutu Cu-
ETP1. Natomiast powierzchnie stykowe wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP1. 
Zarówno plecionka jak i obszary stykowe mają dokładnie tą samą kompozycję chemiczną oraz 
przewodność. Nie stosuje się żadnych dodatków w procesie prasowania powierzchni stykowych. 
Boczniki te są świetną alternatywą dla przewodów, bez cięcia, bez zagniatania, elastyczne, wstępnie 
dziurkowane obszary stykowe, gotowe do użycia, szybkie i łatwe w montażu. 

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,20mm mm bez pokrycia lub cynowany. 
Izolacja winylowa. 
Powierzchnie stykowe: Prasowane z bezszwowej rury Cu-ETP1, cynowane. 
Max. temperatura pracy 105°C 
Samogasnące UL 94 VO   
Izolacja: 20 kV/mm 
Max. napięcie: 1000 V AC – 1500 V AC 
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12. PT – PLECIONE BOCZNKI NIERDZEWNE Z PRASOWANYMI 
POWIERZCHNIAMI STYKOWYMI 

 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, które 
są plecione z drutu nierdzewnego. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się z rury nierdzewnej. Zarówno plecionka jak i 
elementy stykowe mają dokładnie tą samą kompozycję 
chemiczną oraz przewodność. Łączniki te są świetną 
alternatywą dla przewodów, bez cięcia, bez zagniatania, 
elastyczne, wstępnie otworowane obszary stykowe, gotowe do 
użycia, szybkie i łatwe w montażu. 

Dane techniczne: 

Materiał: drut nierdzewny 316L lub 304 o średnicy 0,16 – 0,40 mm. 

Bez izolacji lub z izolacją (termokurczliwa, PVC, izolacja silikonowa itp.) 

Powierzchnie stykowe: Prasowane z rury nierdzewnej 316L. 
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13. SF/KF – ELASTYCZNE PLECIONKI MIEDZIANE  
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, które są plecione z 
wyżarzanego drutu miedzianego Cu-ETP. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP. Zarówno plecionka jak i 
elementy stykowe mogą być wykonane bez pokrycia jak również w wersji 
cynowanej. Oprócz łączników prostych, na życzenie klienta, łączniki mogą być 
wykonane w kształcie litery L lub U. Obszar stykowe również mogą być 
wykonane wg rysunku/projektu zamawiającego.  

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut miedziany Cu-ETP o średnicy 0,10 – 0,20 mm, bez pokrycia lub cynowany. 
Bez izolacji lub z izolacją (termokurczliwa, PVC, izolacja silikonowa itp.) 
Powierzchnie stykowe: Prasowane z rury miedzianej Cu-ETP, bez pokrycia, cynowane lub posrebrzane. 
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14. HSK – WYSOKOPRĄDOWE ŁĄCZNIKI OKRĄGŁE SKĘCANE CHŁODZONE 
POWIETRZEM 

 

Konstrukcja i zastosowanie:  

Te łączniki są produkowane z wysoko elastycznych skręcanych 
przewodów miedzianych, które są plecione z wyżarzanego drutu 
miedzianego Cu-ETP o średnicy 0,1 mm. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP. Zarówno 
plecionka jak i elementy stykowe mogą być wykonane bez pokrycia 
jak również w wersji cynowanej. Łączniki mogą być wykonane wg 
próbki lub rysunku/projektu zamawiającego.  

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut miedziany Cu-ETP o średnicy 0,1 mm, bez pokrycia lub cynowany. 

Bez izolacji lub z izolacją (termokurczliwa, PVC, izolacja silikonowa itp.) 

Powierzchnie stykowe: Prasowane z rury miedzianej Cu-ETP, bez pokrycia lub cynowane. 
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15. HSKK – ŁĄCZNIK PRĄDOWE OKRĄGŁE SKRĘCANE DO SPAWAREK 
 

Konstrukcja i zastosowanie:  

Te łączniki są produkowane z wysoko elastycznych skręcanych 
przewodów miedzianych, które są plecione z wyżarzanego drutu 
miedzianego Cu-ETP o średnicy 0,1 mm. Natomiast obszary 
stykowe wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP. 
Zarówno plecionka jak i elementy stykowe mogą być wykonane 
bez pokrycia jak również w wersji cynowanej. Łączniki mogą być 
wykonane wg próbki lub rysunku/projektu zamawiającego.  

Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut miedziany Cu-ETP o średnicy 0,1 mm, 
bez pokrycia lub cynowany. 

Izolacja gumowa, otworowana. 

Powierzchnie stykowe: Prasowane z rury miedzianej Cu-ETP, bez pokrycia lub cynowane 
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16. SST/SKT – PŁASKIE BOCZNIKI PLECIONE W IZOLACJI SILIKONOWEJ Z 
PRASOWANYMI POWIERZCHNIAMI STYKOWYMI 

 

Konstrukcja i zastosowanie:  

Te łączniki są produkowane z wysoko elastycznych skręcanych 
przewodów miedzianych, które są plecione z wyżarzanego drutu 
miedzianego Cu-ETP o średnicy 0,1 mm. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP. Zarówno plecionka 
jak i elementy stykowe mogą być wykonane bez pokrycia jak również w 
wersji cynowanej. Łączniki mogą być wykonane wg próbki lub 
rysunku/projektu zamawiającego.  
 
Dane techniczne: 
Materiał: wyżarzany drut miedziany Cu-ETP o średnicy 0,2 mm, bez pokrycia lub cynowany. 
Izolacja silikonowa (UL 758) 
Powierzchnie stykowe: prasowane z rury miedzianej Cu-ETP, bez pokrycia lub cynowane 
 
Max napięcie: 1000V AC - 1500V DC 
Starzenie termiczne: 250°C 10 days 
Minimalna Temperatura – zginanie : -50°C 
Wytrzymałość dielektryczna: >21kv/mm 
Reakcja na ogień: CSE Class 1 
Emisja dymu: F1 
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17. SSTY/SKTY – OKRĄGŁE BOCZNIKI SKRĘCANE W IZOLACJI SILIKONOWEJ Z 
PRASOWANYMI POWIERZCHNIAMI STYKOWYMI 

 

Konstrukcja i zastosowanie:  

Te łączniki są produkowane z wysoko elastycznych skręcanych 
przewodów miedzianych, które są plecione z wyżarzanego drutu 
miedzianego Cu-ETP o średnicy 0,1 mm. Natomiast obszary stykowe 
wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP. Zarówno 
plecionka jak i obszary stykowe mają dokładnie tą samą kompozycję 
chemiczną oraz przewodność. Łączniki te są świetną alternatywą dla przewodów, bez cięcia, bez zagniatania, 
elastyczne, wstępnie otworowane obszary stykowe, gotowe do użycia, szybkie i łatwe w montażu. 

 Dane techniczne: 

Materiał: wyżarzany drut miedziany Cu-ETP o średnicy 0,2 mm, bez pokrycia lub cynowany. 
Izolacja silikonowa (UL 758) 
Powierzchnie stykowe: prasowane z rury miedzianej Cu-ETP, bez pokrycia lub cynowane 

 
Max napięcie: 1000V AC - 1500V DC 
Starzenie termiczne: 250°C 10 days 
Minimalna Temperatura – zginanie : -50°C 
Wytrzymałość dielektryczna: >21kv/mm 
Reakcja na ogień: CSE Class 1 
Emisja dymu: F1 
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18. PK – ZGRZEWANE ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE 
Konstrukcja i zastosowanie:  

Te łączniki są produkowane z folii miedzianych Cu-HCP o grubości 0,10 
– 0,30 mm poprzez nałożenie kolejnych warstw na siebie do 
wymaganego przekroju i zgrzanie ich końców na obszarze stykowym 
bez użycia żadnych spoiw. Proces zgrzewania zachodzi pod 
odpowiednio wysokim ciśnieniem i temperaturze. Łączniki te mają 
równomierny przekrój poprzeczny na całej jego długości i dzięki jego 
doskonałej homogenicznej strukturze molekularnej są doskonałymi 
przewodnikami elektrycznymi. 

Zgrzewane łączniki elastyczne mogą być poddawane tym samym obciążeniom co 
odpowiednie/równoważne szyny prądowe, dlatego mogą one być z nimi łączone. Ponieważ można ich 
używać w standardowych wymiarach z systemami szyn zbiorczych; podczas instalowania kilku złączy 
obok siebie, standardowe szerokości laminowania są zmniejszane o 2 mm, aby uniknąć możliwego 
tarcia. 

Łączniki te są wykonywane w kształcie U lub S, aby zapewnić odpowiednią elastyczność. Ich budowa 
zapewnia doskonałą kompensację obciążeń spowodowanych nie osiowością i nieliniowością. 
Szczególnie kształt U doskonale spisuje się przy ruchach dwuwymiarowych w urządzeniach 
spawalniczych czy zgrzewadłach. 

Dane techniczne: 

Materiał: folie miedziane Cu-HCP o grubości 0,10 – 0,30 mm. 
Powierzchnie stykowe: zgrzewane. 
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19. NITOWANE ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE DO SPAWAREK 
 

Konstrukcja i zastosowanie: 

Te łączniki są produkowane z folii miedzianych Cu-ETP o grubości 0,10 – 020 
mm poprzez nałożenie na siebie odpowiedniej ilości warstw o odpowiednich 
długościach dla uzyskania wymaganego kształtu oraz zanitowanie ich na 
obszarze powierzchni stykowych. Obszary stykowe są dodatkowo wzmacniane 
dodatkowymi, grubszymi blachami miedzianymi. Łączniki te stosujemy w 
aplikacjach, gdzie występuje ruch w dwóch kierunkach, wymagana jest wysoka 
obciążalność prądowa oraz gdzie występują podwyższone temperatury np. w 
urządzeniach spawalniczych i zgrzewadłach. 

Dane techniczne: 

Materiał: folie miedziane Cu-ETP o grubości 0,10 – 0,20 mm. 

Powierzchnie stykowe: nitowane 
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